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การด าเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 จังหวัดสุรินทร์ 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนเมษายน 2563 

 
  จังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสุรินทร์  สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว จึงสมควรด าเนินการตามแนว
ปฏิบัติในการสรรหา (Recruitment) การพัฒนา (Development) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Evaluation)และการรักษาไว้ (Retention) ดังต่อไปนี้ 
  1. การสรรหา (Recruitment) 
  ๑.๑ การสรรหาข้าราชการ : ส่วนราชการให้การสนับสนุนข้อมูลด้านอัตราก าลังของ
หน่วยงานส าหรับประกอบวางแผนอัตราก าลังให้หน่วยงานต้นสังกัด ในการจัดท าแผนก าลังคนตาม 
ช่วงระยะเวลาที่ก าหนด และส าหรับส่วนราชการที่มีอัตราก าลังมาก เช่น ส านักงานสาธรณสุขจังหวัดสุรินทร์  
มีอัตราข้าราชการทั้งหมดประมาณ 2,090 คน มแีนวทางด าเนินการตามระเบียบ และแนวปฏิบัติที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดก าหนด เช่น การโอนย้ายออนไลน์ เป็นต้น  
  ๑.๒ การสรรหาพนักงานราชการ  : ด า เนินการตามแนวปฏิบัติ ในประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนัก งาน
ราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑) การรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ต้องประกาศทางเว็บไซต์
จังหวัดสุรินทร์ แจ้งข่าวไปยังหน่วยงานอื่น เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจากผู้ แทนหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถ    
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
  2. การพัฒนา (Development) 
  ๒.๑ ส่วนราชการให้ความร่วมมือในการส ารวจความต้องการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือส านักงาน ก.พ. เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการและทิศทาวการพัฒนา 
ระบบราชการ 
  ๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ  
ในการปฏิบัติงานตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยส านักงาน ก.พ. หรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานทาง
วิชาการ จัดขึ้น รวมทั้งการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ เพ่ือเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน 
  ๒.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(E-LEARING) ของส านักงาน ก.พ.และแหล่งความรู้อื่นๆ 
  ๒.๔ ส่งเสริมการน าระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้ในระบบ
การพัฒนาบุคคล (Human Resource Development System : HRDS) 
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  ๒.๕ ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานทางจริยธรรมการ
เสริมสร้างค่านิยมด้านความพอเพียง มีวินัย สุจริตและจิตอาสา โดยจังหวัดสุรินทร์ ได้แนะน า ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกคนในส่วนราชการเข้าร่วมเป็นจิตอาสา การร่วมขับเคลื่อนจังหวัดสุรินทร์สู่จังหวัดคุณธรรม 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ส่วนราชการประจ า
จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา/อบรม รวมทั้งสิ้น 672 ครั้ง โดยแบ่งเป็นจ านวน
ครั้งจากมากไปน้อย ดังนี้ การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ มากที่สุด จ านวน 
348 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 51.78 ของการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด รองลงมาคือ การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองผ่านระบบ e-learning จ านวน 113 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.81 ของการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด  
การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย จ านวน 120 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.86  
การน าระบบสารสนเทศมาใช้พัฒนาบุคลากร(HRDS) จ านวน 48 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.14 และได้มีการ
ส ารวจความต้องการพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 43 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.40  
ของการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด รายละเอียดดังแผนภูมิ 2 
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  ๓. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation) 
  จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยผู้ว่าราชจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายท าหนน้าที
ประเมิน ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางที่ ก.พ. ก าหนดการประเมินปีละ ๒ รอบ คือ
  รอบท่ี ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม....ถึง ๓๑ มีนาคม...)  
  รอบท่ี ๒ (วันที่ ๑ เมษายน.... ถึง ๓0 กันยายน...)  
  องค์ประกอบการประเมิน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะก าหนดสัดส่วนคะแนน
ร้อยละ ๗o และ ๓o ตามล าดับ 
  แนวทางส าหรับผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการการพลเรือนสามัญจังหวัด
สุรินทร์ ด าเนินการตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญของจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้ 
  (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในจังหวัดสุรินทร์ ยกเว้น รองผู้ว่า
ราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัด ปลัดอ าเภอ หัวหน้าส่วน
ราชการ ประจ าอ าเภอข้าราชการพลเรือนสามัญในบังคับของปลัดอ าเภอหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
  (2) ปลัดจังหวัด  และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าจังหวัด 
ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในบังคับบัญชา ยกเว้นข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
ปลัดอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ และข้าราชการพลเรือนสามัญในบังคับบัญชาขิงปลัดอ าเภอ/
หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
  (3) นายอ าเภอ ส าหรับปลัดอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
  (4) ปลัดอ าเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่
อยู่ในบังคับบัญชา 
  (5) ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
การมอบหมายตาม (๕) ให้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ในกรณีเป็นการประเมินรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสังกัด
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการพล
เรือนสามัญของจังหวัดสุรินทร์ผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการในจังหวัดหริส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าราชการประจ าจังหวัดสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่
ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี  เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็น 
เพ่ือประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ทั้งนี้ ให้น าหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร.๑oo๘.๑/ว 
๑๒ ลงวันที่ ๓o สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกอบการพิจารณาด าเนินการด้วย 
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  หลักเกณฑ์การเลื่อนเงิน 
  หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญด าเนินดารตามกฎ ก.พ.  
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๖ และหลักเกณฑ์และเงือนไขการเลื่อนเงินเดือนตามหนังสื่อส านักงาน 
ก.พ.ที่ นร. ๑oo๘.๑/ว๑๒ ลงวันที่ ๓o สิงหาคม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญของจังหวัดสุรินทร์ 

 กฎระเบียบแนวปฏิบติั 

  กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ มีดังนี ้
  - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๒ 
  - ระเบียบกระทรวงการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑o๑๒.๑/ว ๒o ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  - หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร. ๑oo๘.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  - ฐานค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับต าแหน่ง ตามกฎ 
ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
  - หนังสื่อส านักงาน ก.พ.ที่ นร. ๑oo๘.๑/๑๔๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกีย่วกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
  - หนังสือส านักงาน ก.พ. นร. ๑oo๘.๑/ว ๒o ลงวันที่   ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง  
การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
  - หนังสื่อส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑oo๘.๑/ว ๑๒ ลงวันที่ ๓o สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง  
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงือนไขการเลื่อนเงินเดือน 
  - หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑oo๘.๑/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับ
เงินเดือนเข้าสู้บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของราชการพลเรือนสามัญ 
  - หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑oo๘.๑/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง  
การเลือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  - ด าเนินการตามแนวปฏิบัติในคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯ 
การบริหารวงเงินงบประมาณ และเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน จังหวัดสุรินทร์ 
 4. การรักษาไว้ (Retention) 

  4.1 สนับสนุนข้อมูลบุคลากรแก่หน่วยงานบริหารบุคคลส่วนกลางในการจัดท าแผนสืบทอด 
ต าแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการสูญเสียบุคลากร
เนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี 
  ๔.๒ ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัด(Province 
Personal Information System :PPIS) ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย  
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  4.3 ส่งเสริมการจดัสวัสดิการแก่บุคลากรในด้านความเป็นอยู่ อาทิ  
   - บ้านพัก 
   - สถานที่การออกก าลังกาย 
   - จัดกิจกรรมยกย่องชมเฉยบุคลากร เช่น การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ
จังหวัด การมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่เป็นบุคคลดีเด่นในโอกาสต่างๆ 
 

 
 

 
  

 


